SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras-SP
Tel. (19) 3543-5500 – Fax (19) 3543-5527

TERMO DE REFERÊNCIA
01. OBJETO
1.1. Este termo de referência objetiva estabelecer as condições gerais para fornecimento de
uniformes, para os colaboradores da Autarquia, de acordo com as quantidades e
especificações contidas no termo.
1.2. Os uniformes deverão ser entregue e descarregado por conta e risco do fornecedor, no
Almoxarifado da Autarquia, localizado na Rua Ciro Lagazzi, nº. 155, Jardim Cândida, no
município de Araras/SP. Horário de funcionamento do almoxarifado de segunda á sexta das
8:00 ás 16:00 hs (exceto feriado).
02. JUSTIFICATIVA
02.01. Os uniformes serão utilizados pelos colaboradores operacionais desta Autarquia,
suprindo a necessidade de reposição do estoque no Almoxarifado, pelo período de
aproximadamente 12 (doze) meses.
03. LOTES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES

Lote 01
Unid.
Qtde.
420

Denominação
PÇ

Valor
Unitário
R$

Camiseta: Gola Pólo, vista com 02 botões, manga
curta sem punho, com um bolso do lado esquerdo do
peito, com faixa refletiva de 2,5 cm costurada na
circunferência total do tórax, abaixo do bolso.
Tecido: Malha PV, 67% poliéster + 33% viscose.
Cor: Cinza Escuro.
Logotipo: Silcado o logotipo do Saema no bolso e
nas costas da camiseta, sendo que, nas costas deverá
também constar o nº do telefone 0800-144321 proporcional
ao tamanho das camisetas (Cor Branca).
Tamanho: M - 50 peças, G – 150 peças, GG – 150
peças, XG – 50 peças e EXG - 20 peças
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Valor
Total
R$
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Lote 02
Unid.
Qtde.
710

Denominação
PÇ

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

Calça Profissional Masculina: Cós meio elástico na
parte de trás, com passantes, vista com colchete
interno e zíper metálico, com 02 bolsos chapados
frontais, 02 bolsos traseiros, e 02 bolsos na lateral da
perna, todos com barra overlocada, com joelheira
costurada no centro da perna, comprimento mínimo
1,10m, faixa refletiva de 2,5 cm costurada na
circunferência total das duas pernas pouco acima do
joelho, sendo que todas as costuras deverão ser duplas.
Tecido: Brim pesado, 100% algodão, acima de 250g/m².
Cor: Cinza Escuro.
Logotipo: Silcado o logotipo do Saema na coxa esquerda,
abaixo do bolso frontal na cor branca.
Tamanho: P – 30 peças, M – 150 peças, G – 350 peças,
GG – 100 peças, XG – 60 e EXG - 20 peças

Lote 03
Unid.
Qtde.
55

Denominação
PÇ

Avental tipo jaleco
Tecido: Oxfordini, sendo 02 (dois) bolsos na frente , com
botões azul marinho para fechar e sem manga, na cor azul
celeste com pequeno bordado Saema.
Tamanho: P- 20 peças, M – 20 peças, GG – 05 peças, XG
– 05 peças e EXG – 05 peças

Lote 04
Unid.
Qtde.
210

Denominação
PÇ

Jaqueta Operacional masculina com capuz: Forro
acetinado costurada em manta acrílica com costura de
quatro vezes em todo forro medindo aproximadamente 4
cm , gola esporte dupla pespontada , cós com 4,5 cm de
largura e elástico embutido, abertura frontal com
fechamento através zíper, mangas com punhos de 4,5
cm 2 bolsos inclinados embutidos na lateral, costas em
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tecido único.f aixa refletiva de 2,5cm (NACIONAL) na altura
do peito e nas costas .
Logotipo: Bordado na frente, do lado esquerdo, conforme
modelo do Anexo I, item 03.
Costuras: Em máquina de interlock bitola mínima 10 mm
para fechamento das ilhargas, ombros mangas
(fixação e Fechamento).Em máquina reta 2 agulhas
paralelas para pesponto dos ombros e cavas.Em
máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e
pesponto da gola, bolsos , zíper, punhos, carcela em
maquina de 4 agulhas o elástico. Aplicação de overlock nas
partes desfiantes do tecido.
Pontos por centímetro: 3,5 a 4,0 em todas as costuras.
Aviamentos: Linha 80 Pes./Alg. Ou 100% Pes. Na cor
do tecido para as operações de fechamentos,
fixações e pespontos,caseado; linha 120 e filamento para o
overlock. Zíper de nylon destacável para a vista com
cadarço na cor do tecido.Faixa de 2,5 de marca nacional.
Tecido Base: TAC TEL PELETIZADO 4 K
Composição Base : 100% POLISTER
Composição Forro : 100% POLISTER / MANTA
ACRILICA / GRAMATURA 150GR/M, COR PRETO.
COR: AZUL MARINHO
PESO: 170 GR/M
Tamanho: M - 40 peças, G – 50 peças, GG – 50 peças e
XG – 30, EXG – 20 peças e XXG – 20 peças.

03.01. A Empresa vencedora deverá apresentar uma amostra para que possam ser analisadas pela
equipe, as especificações solicitadas no anexo I.

04. PRAZO DE ENTREGA
04.01. O Prazo de vigência total do contrato será de 04 (quatro) meses, a partir da data do
contrato, podendo ser prorrogado se necessário, nos casos permitidos na Lei 8.666/93,
respeitando o seguinte cronograma:
a) 01 a 60 dias no mínimo 50% (cinquenta por cento) de cada lote;
b) 61 a 120 dias no mínimo 50% (cinquenta por cento) de cada lote
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04.02. O objeto será recebido pela Comissão Especial de Recebimento de Materiais a título
provisório, para posterior conferência dos itens entregues e a conformidade das suas
especificações com as exigências constantes neste edital.
a) A administração terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da apresentação dos
materiais com a nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la;
b) Na hipótese de rejeição, por entrega dos materiais em desacordo com as especificações,
a contratada deverá repor o material devolvido no prazo de até 07 (sete) dias úteis a
contar da comunicação efetuada pelo preposto do SAEMA.
c) A administração rejeitará o objeto entregue em desacordo com o contrato (art. 76 lei
Federal n° 8.666/93).
d) Os materiais que apresentarem defeito de fabricação deverão ser substituídos no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação do SAEMA, sendo de responsabilidade
da contratada a retirada e entrega dos materiais, incluindo todos os custos oriundos de tais
operações.
05. ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE
05.01. A Empresa Licitante é obrigada a cotar produtos que atendam integralmente todas as
normas técnicas vigentes, em especial ABNT.

Araras – março de 2017.

Susana Lourenço Ávila Silva
DIVISÃO DE HIDROMETRIA

Flávio Aparecido Nunes
DIVISÃO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
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